Informações Técnicas

FOGO GEL RED START
FOGO GEL RED START é álcool etílico na
forma de gel, isento de derivados de petróleo,
indicado para acender churrasqueiras, lareiras
e fogueiras.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
 Pode ser usado em ambientes internos e
externos;
 Ideal para rechauds e espiriteiras, por não
fazer sujeira ou gerar fuligem e por ter um
tempo de queima excelente;
 Uma maneira econômica e segura para
aquecer alimentos em acampamentos,
piquenique e até na praia;
 Produto biodegradável.

MODO DE USAR
1) COMO ACENDER CHURRASQUEIRAS
Coloque 100 ml de FOGO GEL RED no fundo
da churrasqueira ainda vazia, deposite sobre
ela uma pequena quantidade de carvão e
coloque fogo. Em seguida, cubra a chama
com o restante de carvão. Aguarde a
formação de brasas para certificar-se.
ATENÇÃO: NUNCA coloque FOGO GEL RED
sobre o carvão em brasas ou aceso.
2) USO EM RECHAUDS E ESPIRITEIRAS
Use FOGO GEL RED apenas em recipiente
apropriado para aquecimento e este deve
estar limpo e seco. Coloque FOGO GEL RED
até completar o volume certificando que este
não transborde e coloque fogo.
ATENÇÃO: Não derramar sobre o fogo. Não
coloque FOGO GEL RED sobre o carvão pois
não terá o efeito desejado. NUNCA complete o
recipiente caso ele esteja com fogo ou
aquecido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Gel límpido
Cor: Laranja
pH (tal qual): 6,5 – 7,5
Teor Alcoólico (º GL): 83,85 – 87,13

COMPOSIÇÃO

Álcool Etílico, neutralizante,
corante e veículo.

espessante,

RECOMENDAÇÕES PARA
ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM:
Manter afastado do fogo e do calor. Manter o
produto em sua embalagem original.
Conservar a embalagem bem fechada e ao
abrigo da luz. Não reutilizar a embalagem
vazia.

PRECAUÇÕES
CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS
CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração,
contato
com
os
olhos.
PRIMEIROS
SOCORROS: Em caso de contato com os
olhos, lave-os com água corrente durante 15
minutos e se persistir a irritação consulte um
médico levando a embalagem ou o rótulo do
produto. Em caso de queimadura, lavar a área
com água corrente. Em caso de ingestão, não
provocar vômito e consultar imediatamente o
Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde
mais próximo. CEATOX - Centro de
Assistência Toxicológica Atendimento 24
horas: Fone 0800 0148 110.

PRAZO DE VALIDADE
36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
500g.

REGISTROS
Produto não passível de registro ou notificação
conforme item VII Art. 3º da Lei 6.360/76.
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